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Avtale om deltakelse i Havbruksnettverk Helgeland  
 

 Prosjekteier Deltaker/leverandør 

Selskap Sentrum Næringshage AS  

Besøksadresse Øyvind Lambesvei 55 8803 Sandnessjøen  

Org.nr 983 652 824  

Kontaktperson Prosjektleder Ann Merete Brevik  
Telefon 907 17 957  

E-post ab@snhh.no  

Web www.snhh.no  

Varighet Løpende  

 
Partene inngår med dette en avtale med formål om å ha et forpliktende og gjensidig samarbeid 
om deltakelse i Havbruksnettverk Helgeland.  
 
Nettverket har som mål å øke andelen av varer og tjenester kjøpt lokalt fra havbruksnæringen 
Helgeland gjennom å styrke konkurranseevnen til lokale leverandører. Ved deltakelse i 
Havbruksnettverket vil bedriftene få: 
 

• Synliggjort havbruksnæringens (heretter kalt partnere) nåværende og fremtidige behov  

• Tydeliggjort hvilke krav og standarder som partnerne stiller til leverandører  

• Overført kunnskap og erfaring fra partnere gjennom felles arrangement 

• Mulighet til å levere tilbud til partnerne  

• Delta på møteplasser og bidra i arbeid med forsknings-, utviklings- og 
innovasjonsaktiviteter i samarbeid med våre partnere 
 
 
Bedriften kan bli enten mål- eller medlemsbedrift i Sentrum Næringshage 

• Inntil 6 timer årlig kostnadsfri gjennomgang av virksomhetens status og 

utviklingspotensial. Bruk av Vekstsporet og/eller GrowthWheel (gjelder kun målbedrifter) 

• Mulighet for opptil 75% rabatt på næringshagens ordinære timepris (gjelder kun 

målbedrifter) 

• Rabatt på kurs (BI), workshops og andre arrangement i næringshagens regi 

• Tilgang til nasjonalt og internasjonalt nettverk gjennom Innovasjon Norge, SIVA og 

næringshageforeningen  

• Gratis profilering på næringshagens nettside og andre digitale flater 

 
Kostnader pr år:  
Bedriften dekker selv kostnader for eget arbeid i form av møtedeltakelse/nettverksaktiviteter, 
kompetanseheving og utviklingstiltak med mer. Egenandel for deltakelse i Havbruksnettverket er 
av styringsgruppen satt til: 
 

- kr 7000,- eks mva for bedrifter under 10 ansatte. (Markedsverdi 28.000kr) 
- kr 12 000,- eks mva for bedrifter over 10 ansatte. (Markedsverdi 48.000kr) 

 
 
 

http://www.snhh.no/
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Kontaktinformasjon: 
Sentrum Næringshage AS eier prosjektet, har prosjektledelsen og ivaretar kontakt med 
leverandører i prosjektet. 
 
Kontaktperson i Sentrum Næringshage AS er Ann Merete Brevik, tlf 90717957, ab@snhh.no. 
 
Ved kontrasignering og retur av dette dokument aksepteres deres deltakelse i Havbruksnettverk 
Helgeland. Medlemskapet fornyes årlig inntil avtalen sies opp.  
 
Sted/dato:  
 
______________________       _______________________ 
for prosjektet        for leverandør 

mailto:ab@snhh.no

